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Kære medlemmer. 
 

Så gik endnu et år, og et tilbageblik på foreningens virke sidste år er slet ikke dårligt. 

2016 blev året, hvor vi fik det største antal PRE føl nogensinde; nemlig 27 stk. Men 

når det så er sagt, så er der samtidigt avlere, der har givet udtryk for, at 2016 blev 
året, hvor deres hopper fik de sidste føl.  

 

Det er dyrt at avle, og selvom tiderne er blevet væsentligt bedre, så får vi ikke helt 
nok for føllene, som vi ellers kunne ønske os. Det er en svær balancegang at få hevet 

det hjem på gyngerne, som man satte til på karrusellen – og mange har indset, at der 

er flere penge i at sælge en tilredet hest frem for et føl eller en plag. For det største 

kundesegment er rytterne; og de ønsker stadig at købe den færdige pakke. Så har I 
råd til at beholde føllene, til de er klar til tilridning, så kan ventetiden være godt givet 

ud. 

 
To år i træk har vi afholdt DAMOCHA med stærkt nedsatte priser, og sidste år kom 

der væsentligt færre heste, end vi havde forventet. Faktisk manglede vi et par stykker 

for at nå minimumsantallet, og her var der så nogle avlere, der frisk trådte til og 
tilmeldte hver en hest mere. Flot opbakning af avlerne til et så vigtigt arrangement. 

Men det har virkelig kostet at køre med underskud på championatet to år i træk, og vi 

har – mod forventning – ikke modtaget tilskud fra ANCCE. Jeg tror heller ikke, at vi 

skal forvente det lige foreløbigt. Vi prøver selvfølgelig at skære ned på 
omkostningerne bl.a. ved at finde steder, som er rimelige i pris, for championatet er 

så vigtigt for racen og for det fremtidige avlsarbejde. Men vi kan også godt forstå, at 

avlerne vil have svært ved at tilmelde måske mere end 1 hest, fordi prisen bliver høj 
for at minimere underskuddet. Det kan i sidste ende betyde, at vi må overveje at 

afholde championatet hvert andet år for at spare nogle penge op til formålet. Så lad 

os se, hvordan opbakningen er i år, før vi tager den beslutning. 
 

Stambogsarbejdet for vores race udvikles også hele tiden, og ANCCE er i fuld gang 

med at implementere BLUP indekset på hestene. De har selvfølgelig taget deres egen 

bestand først, så der vil gå noget tid, før vi kan finde indekset på vores egne heste. 
Men det kommer. Ekspeditionstiderne har også svinget rigtig meget det seneste år, og 

det har til dels være det nye EU direktiv, der er skyld i det. Det er da helt fint, at EU 

nu siger, at der skal være udstedt pas på heste senest, når de er fyldt 1 år. Og hvad 
har det så resulteret i? At avlerne har taget det lidt for stille og roligt, og har først i 

sidste øjeblik sendt de nødvendige papirer. Så sidder stambogsarbejderen med en 

bunke, der haster – og så står laboratoriet i Spanien med endnu større bunker og har 
svært ved at følge med og få lavet DNA analyserne til tiden. Det er altid nemt at være 

bagklog, men de gamle regler var faktisk bedre. Så min anbefaling til jer er: Få 

indskrevet føllene hurtigst muligt. 

 
Derudover har vi så fået noget andet at slås med. Ét ord: Postnord! Nok den dårligste 

beslutning nogensinde at lade PostDanmark gå over til Postnord. En virksomhed, som 

står på randen af konkurs og efterlader bl.a. os overfor problemstillingen, om vi skal 
finde andre måde at sende hestepas og ejerskabskort. Hånden på hjertet – ja, det tror 

jeg, at vi skal! For det ender med, at der kun leveres breve 1 gang om ugen. Det kan 



vi simpelthen ikke leve med. Så den nye bestyrelse kommer til at arbejde med andre 

muligheder, og det får I selvfølgelig også besked om. 

 
Da efterår/vinter udgaven af medlemsbladet skulle laves, havde jeg problemer med at 

få karakteristikkerne på de heste, der havde været udstillet på landets dyrskuer. Jeg 

kan desværre ikke trække dem fra dyrskuernes hjemmesider, men er afhængig af, at 

heste ejerne tager et foto af plaketten og mailer til mig. Som regel har jeg selv sørget 
for det på Roskilde, men forrige år meldte jeg ud, at andre nu måtte overtage 

opgaven med stand, artikel og fotos. Standen kom op, jeg fik lidt fotos – men ingen 

artikel og kun få karakteristikker. Jeg måtte nøjes med det, jeg havde modtaget. Og 
det var en meget skuffet Martin Bloch, som dømte PRE hestene på hhv. Roskilde og 

Det Fynske Dyrskue i Odense, der mailede til mig og spurgte, hvorfor i alverden, der 

ikke var karakteristikker på alle hestene i bladet. Jeg måtte så forklare ham 

sammenhængen, og skuffelsen er nu givet videre til jer, der udstiller jeres heste på 
dyrskuerne: Sørg for at sende karakteristikkerne og fotos til mig – så bliver alle glade. 

Også jer selv. 

 
Da jeg gik i gang med at skrive min beretning, slog det mig, hvor mange år jeg 

egentlig har været med i bestyrelsesarbejdet. Startede op for 23 år siden i 1994 – 

havde så et par sabbatår – så det er til dato blevet til 21 år, og de seneste 8 år som 
formand. Og det er jeres skyld – fordi I havde tillid til, at jeg kunne varetage posten 

med alt, hvad den indebærer. 

 

Jeg sidder også og læser mine gamle beretninger, for at se, hvordan udviklingen har 
været gennem årene. Og der var især noget, der sprang mig i øjnene. De 3 

foregående år har jeg slået på, om det nu ikke var tid til en ny formand. Ikke fordi, 

jeg ikke længere gider være formand for foreningen, men jeg vil heller ikke stå i vejen 
for andre, som har mod på posten.  

 

Jeg begyndte at grine lidt, for det mindede mig lidt om Tina Turners utallige 
afskedskoncerter. Men bestyrelsen har spurgt mig, om jeg vil tage et år mere, og det 

vil jeg gerne. For jeg brænder stadig for racen og foreningen. Og det bliver ét år 

mere! For jeg har også andre interesser nu, som jeg godt kunne tænke mig at bruge 

noget mere tid på, og ikke mindst nye tiltag i mit liv, som jeg glæder mig til at få helt 
på plads og komme i gang med. Jeg er jo ikke anderledes end jer – jeg bliver heller 

ikke yngre, selvom jeg nogle gange godt kunne ønske det. 

 
Når generalforsamlingen er overstået, håber jeg, at I går hjem med en følelse af, at 

det har været givtigt at komme til generalforsamlingen, og at I er blevet hørt. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og det er her, I har mulighed 
for at komme med det, I har på hjerte – ikke bare for den siddende bestyrelse, men 

overfor også andre medemmer. Det er her, vi kan få en god debat og ikke mindst 

finde ud af, hvad det er, alle hver især går og tænke på og kunne tænke sig at bruge 

foreningen til. 
 

Jeg håber, at vi alle får en god generalforsamling. Tak for, at I lyttede med. 

 
 

 


